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ESTAVA sentado no pátio da casa-Mãe quando 
 me apresentaram dois rapazes que acabavam de 

entrar na Aldeia. Um devia ter uns 11 anos e o outro 
9. Comecei por lhes perguntar quem os trouxe até à 
nossa Casa, esta é a história: «Nós íamos para Luanda 
andando pela linha de comboio, pois eu sou de Luanda 
(o comboio passa em frente da nossa Aldeia e Luanda 
está a 430 quilómetros). Depois, vimos da via a porta 
aberta e entramos porque tínhamos sede. Depois, leva-
ram-nos ao refeitório para almoçar…» — Se quiser-
des, podeis ficar —, respondi-lhes. Passados uns dias, 
desapareceram.

Não passou uma semana e apareceu somente o de 11 
anos. Perguntei-lhe sobre o seu companheiro… «Não 
quer estar aqui, foi-se embora e eu fui para tentar con-
vencê-lo a ficar, mas ele não quer. Eu já não quero andar 
pela rua, nem viver nessa casa em ruínas. As sapatilhas 
que me deram, levaram-nas umas raparigas que vivem 
ali em cima e me bateram. Além disso, se não tiver 
dinheiro, não me deixam entrar para dormir…»

Como parecia que tinha vontade de falar, perguntei-

-lhe porque vivia na rua, ele continuou: «Eu vivo em 
Luanda com minha mãe, meu padrasto e meus irmãos. 
Há uns meses o meu padrasto disse-me que vinha a 
Malanje fazer uns negócios, trouxe-me com ele e aban-
donou-me à porta do centro comercial. Depois, encon-
trei-me com o Zé, o outro rapaz que vinha comigo, que 
é daqui. Levou-me ao mercado de Chaguande e lim-
pávamos os pratos das cozinheiras, para termos algo 
de comer, vendíamos sacos de compras para arranjar 
algum kumbu (dinheiro). Depois disse-lhe que tinha 
família em Luanda e alguém nos disse que esta linha 
de comboio vai directa de Malanje a Luanda…» E essa 
ferida no pé, como a fizeste, perguntei: «Foi no tubo de 
escape de uma mota que eu estava cuidando…» Passei 
a perguntar o seu nome. Nelito, respondeu. Continuei: 
— Olha Nelito, com esse pé não podes viajar, se qui-
seres podes ficar até que se cure e depois, se quiseres, 
podes ir embora — Assentiu com a cabeça.

Agora temos os dias contados para curar a ferida do 
pé e convencê-lo que aqui tem um lugar, comida, tecto, 
escola e o mais difícil de encontrar — amor.  q

MALANJE Padre Rafael

CADA vez menos se conhece o nosso Jornal O Gaiato, esta realida- 
 de nos deixa tristes… recordo, então, a venda do Jornal nas cidades 

e vilas.
Muito cedo, aconchegados na carrinha, partíamos de Miranda do 

Corvo. Primeira paragem em Figueiró dos Vinhos, saíam dois com suas 
sacolas cheias de jornais. Depois, Sertã, Proença, Castelo Branco, Alcains, 
Fundão e Covilhã, em cada dois com suas sacolas e o Famoso a ferver lá 
dentro. Na Covilhã, ficavam três e marcávamos a hora do nosso regresso a 
Miranda do Corvo. Então, subia à serra e olhava os penedos.

Domingo a seguir, era Tomar, ficavam perto do rio e sumiam como 
formiguinhas pelas ruas estreitas. Íamos no sábado e um amigo da Obra e 
dos meninos dava pousada até Domingo à tarde.

Nas ruas de Lisboa, do Porto, de Braga, de Setúbal e outras cidades 
— o nosso Famoso era levado pelos pequenos mensageiros e lá ficavam 
as sementinhas.

Temos terra. Temos sementes. Semeemos até ficarmos exaustos. 
Serão brotos, serão flores, serão frutos.  q

SINAIS Padre Telmo

Somos Casa de Família dos filhos abandonados
O amor aos mais pobres é o 

sinal dum coração verdadei-
ramente grande e forte. É impor-
tante não querer fugir das nossas 
responsabilidades, quando estamos 
na presença dos mais débeis. Par-
tilhar o que temos e somos com 
os mais pobres é um sinal de vida 
cheia de dignidade humana. A pes-
soa que tem muitos bens materiais 
procure dar muito aos pobres que 
batem à porta do seu coração. Se, 
por ventura, tem poucos bens pro-
cure dar pouco, de acordo com 
as suas possibilidades. Que o seu 
coração nunca se feche ao pedido 
de ajuda dos mais pobres. Esta ati-
tude revela a grandeza verdadeira 
da pessoa humana. Se alguém pos-
sui bens deste mundo e, ao ver os 
seus irmãos a passar necessidade 
e lhes fecha o seu coração, como 

pode estar nele o amor de Deus? 
Não amemos apenas com palavras 
nem com a língua, mas com obras 
e em verdade. Estou a partilhar 
convosco  a situação aflitiva em 
que vivem muitos pobres. Não têm 
o mínimo necessário para viver 
dignamente.

Esta situação é uma séria adver-
tência a cada um de nós, acerca da 
necessidade de nos preocuparmos  
pelos membros mais insignificantes 
e débeis da comunidade humana. 
É necessário um coração forte e 
generoso. O coração de cada um 
de nós está sensível perante esta 
situação social? Faz o que pode? 
Os pobres batem constantemente 
à porta da nossa Casa do Gaiato 
de Benguela. Muitos são portado-
res de doenças. Temos consciência 
da necessidade de lhes darmos a 

nossa mão. Doutro modo, ficariam 
prostrados no meio do sofrimento e 
abandono, até à morte. Vamos pro-
curar fazer tudo o que pudermos 
para  cumprir esta missão sublime 
de amar os que mais necessitam de 
ser amados.

Os pedidos para o acolhimento 
de filhos abandonados continuam 
a chegar à nossa Casa do Gaiato. 
É, sem dúvida, um problema social 
também muito grave. Não tem sido 
possível o atendimento, até agora. 
Eram necessárias, sem dúvida, 
mais Casas de Família para estes 
filhos sem família. Vamos conti-
nuar a trabalhar e a fazer tudo o 
que for possível para salvar estes 
filhos que não são culpados pela 
situação em que vivem. Uma  
classe muito numerosa dos pobres 
que procuram a nossa ajuda são 

BENGUELA Padre Manuel António

NA passagem por esta Casa, há poucos meses, senti-me fortemente 
 abalado pelo desabafo do Padre Rafael: — Nós, lá, agora, só come-

mos feijão e arroz ao meio dia, ao jantar e ao outro dia a mesma coisa, e 
assim toda semana.

Para um europeu a vida em África é sempre dura, muito dura. Difícil 
sobretudo para quem tem de dar de comer a 107 filhos — Rapazes da Casa 
do Gaiato de Malanje — e alimentação sem variar. Carne ou peixe é tudo 
muito caro!

Malanje situa-se no centro de Angola a mais de 400 Km de Luanda.
Esta Casa tem gado, sobretudo gado bovino, mas a economia caseira 

não permite matá-lo para comer. É todo para vender, segundo chorou o 
Padre Rafael: — Só temos dinheiro para salários e comprar arroz e feijão.

Embora a Casa seja vedada por um muro, a ladroagem é tal que nem 
a horta se pode ali cultivar. — O que nos vale é a karianga —, exclamou 
o Padre Rafael.

O mesmo Padre diz, no penúltimo O GAIATO, que tirou do sótão 
das suas lembranças os seus primeiros anos de sacerdócio. Bem gostei de 
explorar esse depósito, mas acho melhor que, em vez de memórias passa-
das, nos conte a realidade viva, para sermos mais a chorar. 

Como a karianga é terra boa e tem água com abundância, iremos ter 
oportunidade de aliviar o seu fardo. O que lhe falta são alfaias agrícolas, 
pois semear milho à mão e colhê-lo da mesma forma, sem qualquer rega, 
é pôr dinheiro na rua. Mais vale comprá-lo do que cultivar. 

Já encomendei um semeador de milho de quatro linhas, um sachador 
de três, um corta milhos de uma e uma corta forragens, com todos os 
sobressalentes de maior gasto para cada alfaia. Mais: vou mandar todo 
material necessário para regar 20 hectares de terra, para que possa fazer as 
culturas necessárias ao longo do ano, para vencer a fome.

Agora mandarei leite em pó, três toneladas, uma tonelada de atum 
em conserva e meia de salsichas, meia de chouriço, meia de almôndegas.

Espero que, com estas canas, pesquem todo o peixe necessário a uma 
alimentação variada.

Mando esta nota para que alguém me ajude.  q

SETÚBAL Padre Acílio

portadores de doenças. Investimos 
as nossas ajudas nas consultas e na 
compra dos medicamentos. As des-
pesas com o sustento da nossa vida 
familiar são, na verdade, muito 
grandes. A partilha com os pobres 
e doentes que nos procuram é uma 
parte preciosa da acção da Casa do 
Gaiato. A nossa sobrevivência tem 
sido possível, graças aos auxílios 
dos nossos queridos benfeitores. 
Sem estas ajudas não seria possí-
vel. Há pouco tempo, a Empresa 
Oliveira e Ligeiro, pelo amor gene-
roso do Sr. Fernando, em Portugal, 
que está na sede e fundadora desta 
empresa, em Benguela, mandou-
-nos um donativo de um milhão e 
quinhentos mil kwanzas. Foi, sem 

dúvida, um tesouro do seu coração, 
como prova do amor que sente pela 
nossa Casa do Gaiato de Benguela. 
Chegou num momento de grande 
necessidade. A alegria deste dom 
foi partilhada pelo responsável da 
empresa, em Benguela, o Rebelo 
e outros colaboradores. Com esta 
ajuda foi possível cumprir compro-
missos que aguardavam a oportu-
nidade. Desta mesma empresa, em 
Benguela, a nossa Casa do Gaiato 
tem recebido o material escolar 
necessário para os nossos e vossos 
filhos na escola.

O segundo período do ano lectivo 
terminou e deu lugar a uma breve 
paragem de duas semanas de férias

Continua  na  página  3

Eles vão a caminho da Carianga
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VACARIA — Há uns dias nasceu 
um pequeno vitelo. O Pinheiro veio 
dar a notícia e nós tivemos uma grande 
alegria. Fomos à vacaria conhecer o 
vitelo, e tiramos fotografias com ele. 
É um lindo vitelinho castanho. A mãe 
vaca não queria que nós mexêssemos 
na sua cria com medo que lhe fizésse-
mos algum mal. Mas está tudo bem.

CASA-MÃE — Alguns meninos 
foram passar alguns dias com as suas 
famílias. O Quintino e o Ratzinquer 
estiveram com a sua mãe, assim como 
o Joel. O Manelinho esteve com a avó. 
Agora que estamos todos, aos domin-

gos temos as nossas tarefas. Uns tocam 
os seus instrumentos musicais no 
grupo coral com o Miguel, outros são 
acólitos na Missa. Às vezes vamos dar 
um passeio a Beire, onde jogamos fut-
sal no pavilhão. O nosso chefe é o Joel.

BATATA — Nestes dias, andamos a 
apanhar a batata no terreno da horta e 
na eira. O sr. Jorge conduziu o tractor 
com a máquina de arrancar a batata, 
enquanto os Rapazes apanhavam e 
escolhiam a batata que ficava no chão. 
Quando terminou a apanha, os Rapazes 
carregaram os sacos da batata para o 
atrelado do tractor, e levaram tudo para 

o celeiro. Depois, no celeiro, espalhou-
-se e escolheu-se melhor a batata. Foi 
um ano de boa colheita.

ESCOLA — Já falta pouco para 
começar a escola. Alguns Rapazes 
mudaram de escola, como os que foram 
para o 5.º ano e outros que começam 
um novo curso. Outros não mudaram 
porque ainda não acabaram o ciclo 
em que estão. Os Rapazes estão com 
vontade de que a escola comece rápido 
porque todos queremos aprender bas-
tante e também para voltarmos a ver os 
nossos colegas e professores.  q

PAÇO DE SOUSA Nuno Machado

Amigos e associados, abordaremos 
três temas.

O primeiro — Corrigimos a data 
do nosso encontro em Setembro, 
na Senhora da Piedade, em Tábuas, 
Miranda do Corvo. Foi, por lapso, indi-
cado o dia 15, mas será realizado no 
dia 16, Domingo e não no sábado. Não 
te esqueças de levar farnel, boa dispo-
sição, vontade de explorar a natureza 
e de te refrescares na água da ribeira.

O segundo — O pai da senhora  
Dona Nazaré, da nossa Casa do Gaiato 
de Miranda, terminou a sua peregrina-
ção terrena no dia 10 de Agosto. Acom-

panhámos a deposição do seu corpo à 
sua última paragem. Que Deus lhe per-
doe todas as suas faltas e o recompense 
pelas suas boas obras, particularmente 
os filhos bondosos que criou e que tão 
amigos se fizeram da nossa Casa do 
Gaiato. À família, particularmente à 
senhora Dona Nazaré, manifestamos 
a nossa tristeza da partida e comunhão 
na dor. Reconforta-nos a certeza do 
reencontro na Casa do Pai.

O terceiro — Damos graças a Deus 
pela festividade vivida na nossa Casa 
do Gaiato de Paço de Sousa, no dia 22 
de Julho. Festa da Obra da Rua ao seu 

Fundador, Pai Américo, celebrando a 
sua passagem para o Reino da Eter-
nidade, prometido por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, à imagem da Sua Res-
surreição. O Gaiato de 4 de Agosto faz 
pormenorizada narrativa de tão sentida 
festa em alegria familiar, que me dei-
xou desejoso de participar em próxi-
mas vivências do género.

Agradecemos também os 25 anos de 
serviço dedicado do senhor Padre Júlio 
à Igreja e à Obra da Rua. Que Deus o 
fortaleça, física e animicamente, para 
continuar tão nobre missão.  q

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO CENTRO José Martins

LIVRO “ESSES CAMINHOS 
QUE ANDAMOS…” CONTINUA 
A SER DIVULGADO E ADQUI-
RIDO» — Entrevista ao jornal 
semanário “Verdadeiro Olhar” — 
No passado dia 3 de Agosto, quatro 
co-autores do livro “Esses caminhos 
que andamos…” concederam uma 
entrevista à jornalista Fernanda Pinto 
do jornal digital “Verdadeiro Olhar”.

Sempre com o objectivo de levar-
mos o mais longe possível a mensa-
gem às centenas de Gaiatos que pas-
saram pela Casa de Paço de Sousa, 
com o fim de estreitar os laços e 
obtermos positivamente uma maior 
proximidade entre todos. Todos con-
cordaram ao afirmar que naqueles 
tempos, embora com regras, se vivia 
numa “desorganização organizada de 
180 rapazes”. Partilharmos tantas his-
tórias que vivemos enquanto crianças 
e em espírito de comunidade, bem 
como o fruto (bom ou menos bom) 

do trabalho que saiu da Obra da Rua. 
Foram mais de três horas de relatos 
que Miguel, Maurício, Jorge Alvor e 
Elísio quiseram prestar e dar a conhe-
cer. Retivemos uma construtiva frase 
do nosso presidente Miguel, quando 
exclamou que estes testemunhos são 
um alerta para os mais novos se sen-
tirem mais responsáveis e saberem 
pelos mais antigos que o mundo não 
acaba quando se sai da instituição 
para a vida no exterior. Há que levar 
consigo o que de bom aprendeu, valo-
rizando-se perante a sociedade, sem 
escrúpulos nem vergonha por ter sido 
Gaiato. Para ler toda a entrevista é 
seguir pelo link: https://verdadeiroo-
lhar.pt/2018/08/04/penafiel-antigos-
-gaiatos-contam-memorias-livro/

APRESENTAÇÃO EM PENA-
FIEL — No Domingo, dia 5 de 
Agosto, rumamos até Penafiel, para 
a apresentação do nosso livro, con-

forme havíamos divulgado no jornal 
O Gaiato e na nossa página do Face-
book “Nova Associação Gaiatos”. A 
Câmara de Penafiel concedeu neste 
dia o “coreto” do jardim do Calvário/
Egas Moniz e ajudou-nos disponibili-
zando cadeiras, mesas e electricidade 
para a “Tuna Musical da Associação” 
poder actuar, bem como comunicar-
mos ao microfone com as pessoas pre-
sentes. Como se recordam, este foi um 
dos dias mais quentes do ano, quiçá 
o principal motivo que afastou muita 
gente que estava previsto comparece-
rem. Fizemos o que nos era devido e 
preparamos com carinho este singelo 
evento, que contou com a presença 
intelectual e amiga do Vereador da 
Educação do Município, que se mos-
trou agradado e sensibilizado com 
mais esta obra literária da Casa do 
Gaiato, enaltecendo a continuidade da 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS GAIATOS E FAMILIARES DO NORTE Elísio Humberto

PRESTAÇÃO DE CONTAS: OS “CASOS” DA NOSSA ACÇÃO 
VICENTINA — Na crónica passada prestamos contas aos nossos que-
ridos leitores sobre a actividade da nossa Conferência, principalmente 
no sentido quantitativo: valores recebidos e valores distribuídos. 

Ficou aí bem clara a grande importância dos contributos dos nossos 
leitores para a nossa actividade neste domínio: 3535 euros de donati-
vos dos nossos leitores, num total de 6622,96 de euros de receitas não 
extraordinárias (retirando das receitas um donativo extraordinário de 
5000 euros e outro que, na crónica anterior, foi publicado, com uma 
gralha, como sendo de 700 euros, quando deveriam ser 760 euros).  

A crónica de hoje é mais sobre a natureza qualitativa da nossa activi-
dade. Os leitores regulares das nossas crónicas não têm encontrado aqui, 
com frequência, relatos de “casos”, no sentido de situações de grande 
miséria económica e social que facilmente tocam a sensibilidade e a 
generosidade do leitor. Alguns podem legitimamente perguntar-se que, 
afinal, não temos “pobres” para cuidar, nem necessidade de ajuda para 
isso.

Não é nada disso que se passa. Para compreendermos porque assim é 
vamos começar pelo óbvio, que, apesar de ser óbvio, às vezes se esquece. 
O âmbito geográfico de actuação da nossa Conferência é a nossa paró-
quia e não o país todo, uma região, ou uma cidade toda, ou parte dela. 
Se o âmbito de actuação da nossa Conferência fosse o país todo, uma 
região, uma cidade, ou parte dela, infelizmente, seria quase certo que, 
todos os dias, todas as semanas, todas as quinzenas, haveria casos de 
grande miséria económica a relatar.

Se tivéssemos casos deste género a relatar, com frequência, no âmbito 
da nossa paróquia então alguma coisa andaria muito mal cá para estas 
bandas, a começar pela actividade da nossa Conferência, incapaz de pre-
venir casos assim.

Também quando algum “caso” desses nos aparece, a privacidade 
que é devida às pessoas em causa e a reserva que é necessária na acção 
vicentina recomendam que os mesmos não sejam descritos com detalhes 
que permitam identificar de quem se trata, já que “O Gaiato” é lido por 
muitos dos nossos paroquianos.

Relembrado o óbvio, a situação ideal seria de não haver “casos” de 
grande miséria económica e social a relatar não só na nossa paróquia, 
mas também nas paróquias do país todo e do mundo todo. A situação 
ideal seria que, como dizia o Pai Américo, “cada paróquia cuide dos seus 
pobres” para que casos desses fossem atalhados a tempo e não aconte-
cessem, ou acontecessem com muito pouca frequência.    

Estando entendidos quanto ao contexto da nossa acção, pode pergun-
tar-se se o que fazemos vale a pena e se precisa do apoio dos leitores 
e da comunidade, mesmo quando não se trata de ter que atender, com 
frequência, a “casos” de grande miséria económica e social.

Achamos que vale a pena o que fazemos, com as pessoas que temos a 
precisar de ajuda na nossa paróquia e, tal como as temos. Foi este o “pró-
ximo” que Deus nos deu para cuidarmos, haja muitos “casos” de grande 
miséria, ou poucos “casos”. Se essas pessoas que são o nosso “próximo” 
precisam só da nossa visita domiciliária e de simplesmente conversar-
mos com elas, sem mais, pois que seja essa a nossa ajuda. Se essas pes-
soas que são o nosso “próximo” precisam da nossa visita domiciliária, 
acrescida da milésima advertência da nossa parte para comportamentos 
errados que teimam em não serem corrigidos, pois que seja essa a nossa 
ajuda. Se essas pessoas que são o nosso “próximo” precisam de uma 
pequena ajuda económica para medicamentos, renda de casa, ou outra 
despesa para a qual o baixo salário, ou a baixa pensão de reforma já não 
chegam, pois que seja essa a nossa ajuda.

Acima de tudo, o que a nossa paróquia e todas as paróquias precisam 
é de um organização como as Conferências Vicentinas (mas podem ser 
outras) atentas, em permanência, às situações de quem precisa de ajuda, 
e que, possa ir ver, com os seus próprios olhos, observar e analisar essas 
situações, de maneira a prestar logo a ajuda adequada e possível, mobi-
lizando, também, outras ajudas complementares, sejam estas situações 
de grande miséria económica e social, ou não tão graves como isso, mas 
a carecerem de apoio. 

Prevenir é sempre melhor do que remediar!  q

CONFERÊNCIA
DE PAÇO DE SOUSA Américo Mendes

FÉRIAS — Entre Julho e Agosto, 
os Rapazes estiveram de férias das 
aulas, continuando com outras activi-
dades, para além das tarefas próprias 
da nossa Casa, como as obrigações. 
Assim, vários deslocaram-se em Julho 
para as Piscinas da Fraga, em Vila 
Nova de Poiares, e em Agosto foram 
para a Praia de Mira. Uma parte dos 
Rapazes teve oportunidade de visitar 
alguns familiares, em concelhos na 
área de Lisboa. Esperamos que tenham 
sido boas, o que desejamos também 
para os nossos amigos.

ESCOLAS — As aulas do ano lec-
tivo 2017/18, conforme os ciclos e os 
cursos, foram terminando em datas 
diferentes em Junho e Julho. Os alu-
nos do 9.º ano tiveram exames a Por-
tuguês e Matemática. Na nossa Casa, 
o balanço é muito positivo, pois tran-
sitaram de ano todos os Rapazes (41) 
que frequentam vários estabelecimen-
tos de ensino da zona: EB 1 da Vila, 
EB 1 de Rio de Vide, Escola EB 2.3 
com secundário (Miranda do Corvo),  
Escola do Senhor da Serra, Escola 

MIRANDA DO CORVO Rapazes de Miranda

Secundária da Lousã, Escola Profissio-
nal Beira Aguieira (Penacova) e APCC 
— Conraria. O Danilson estagiou em 
Vila Moura (hotel, como cozinheiro — 
10.º ano) e o Diogo Madeira em Gaiate 
— Semide (viveirista, como operador 
agrícola). Os livros escolares empres-
tados, depois de apagados, tiveram de 
ser devolvidos. Para o próximo ano 
lectivo, que desejamos bom, as matrí-
culas de todos os estudantes desta Casa 
foram feitas na devida altura.

AGROPECUÁRIA — No enfarda-
mento da palha de aveia, nos nossos ter-
renos, foram contados 1155 fardos, cuja 
tarefa foi dispendiosa; e, com a nossa 
ajuda, foram arrumados no nosso bar-
raco. Entretanto, cortaram-se as ervas 
do nosso campo de futebol. Depois, o 
calor veio em força e foram necessárias 
as regas da cultura do milho grão (que 
apresenta bom aspecto), da horta, dos 
pomares e jardins. Cortou-se a rama das 
batateiras e foram apanhadas as batatas. 
Foram limpos vários olivais: o olival 
novo, junto à Casa, o olival dos poços 
e o olival do olheiro. Na nossa horta, 

temos colhido bom tomate para as sala-
das. Apanharam-se boas cebolas. Em 
21 de Agosto, da Cooperativa Agrícola 
de Coimbra, vieram fazer colheitas de 
sangue e desparasitar o nosso pequeno 
rebanho.

ARRANJOS — Como tem aconte-
cido quando é preciso, foram-se cor-
tar as ervas daninhas à volta do nosso 
Lar do Gaiato de Coimbra, na parte de 
cima e no quintal de baixo, à Travessa 
Padre Américo, nessa cidade. No nosso 
Lar de Férias na Praia de Mira, também 
se foi limpar a área exterior e colocou-
-se rede de vedação nova no muro da 
frente, porque a anterior foi estragada 
por veículo descontrolado.

CONTACTOS — Para facilitar os 
contactos dos nossos amigos e daque-
les que nos ajudam, pois bem preci-
samos, fica esta informação: Obra da 
Rua – Obra do Padre Américo, Casa 
do Gaiato de Miranda do Corvo, 3220 
– 034 Miranda do Corvo, telefone - 239 
532 125, fax – 239 532 099, e-mail: 
gaiatomiranda@gmail.com.  q

O novo habitante da nossa vacaria
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Um doce retracto do nosso 
Nelito… O Nelito é um bonito 
ex-libris desta Casa do Gaiato. Uma 
Casa do Gaiato, sim, mas muito 
especial… Já com 44 anos batidos, 
o Nelito é uma criança grande. Ora 
a espirrar ternura, a pedir a esmola 
de um bocadinho de atenção, ora 
a barafustar, aos berros, como um 
desalmado. Não sabe o que é o ran-
cor. Tão depressa lhe vem uma fúria 
como logo lhe passa. É um trabalha-
dor como poucos. Levanta cedo e, 
sem que seja preciso lembrar-lho, lá 
vai ele rampa a baixo,  com o balde 
d’a lavagem da noite, a cuidar dos 
porcos. — E dos gatinhos, acres-
centa, com voz meiga. Calça 35 e 
arrasta um pouco os pés, à pato… 
Mas não pode estar parado muito 
tempo. É dos poucos que sempre 
sabe arranjar que fazer. Mesmo 
que seja rapar as ervas do campo 
de futebol, debaixo de um calor de 
rachar. Se falamos com ele mais a 

BEIRE — Flashes do nosso quotidiano Um admirador

Obra da Rua ao serviço da sociedade, 
cujo fundador, realça, ter sido talvez o 
Penafidelense (Galegos) de maior des-
taque no capitulo humano, de que este 
concelho se orgulha perante o Mundo. 
Às actuações intercaladas da Tuna 
Musical com declamação de poemas, 
foi dada uma curta explicação do que 
somos e como Associação dos Antigos 
Gaiatos pretendemos continuar a pôr 
em prática os princípios da Doutrina 
de Pai Américo, bem como dar conti-
nuidade ao plano cultural dos nossos 
Associados, para o qual este ano de 
2018 foi uma aposta ganha, ao juntar-
mos a área da Literatura e sua compo-
nente escrita às outras duas que foram 
pioneiras, ou seja, a Música e a Pintura 
em tela. Encerrou-se com a palestra do 
nosso Padre Júlio Pereira, Director da 
Obra da Rua. Sendo este um projecto 
que tomou conhecimento e deu luz 
verde para avançar, quis enaltecer o 
ter sido um trabalho colectivo, repe-
tindo várias vezes o sentido do titulo 
da obra “Esses caminhos que anda-
mos…”, e o fundamento sempre no 
plural, dos testemunhos daqueles 11 
Gaiatos mais o da professora de infân-
cia, que destacam no filme das suas 
vidas as memórias dos tempos passa-
dos em comunidade e família Gaiata, 
talvez para muitos a única que tiveram 
verdadeiramente. Depois, um Pai, que 
a maioria dos autores do livro não 
conheceu fisicamente, mas traz guar-
dada na memória e no dia a dia a ima-
gem dum homem bom, justo e infinita-
mente Santo. Na parte final houve uns 
petiscos e bebidas frescas para brindar 
a esta saudável confraternização e 

divulgação do nosso livrinho. Deste, 
e mal pusemos pela primeira vez 
nele os olhos, num prefácio como há 
muito não líamos, tocou-nos fundo no 
coração as palavras com que encerra: 
«(…) trabalho feito com simplicidade, 
verdade e humildade, não destoa do 
modelo de vida que Pai Américo quis 

para a nossa Obra: “a nossa maior 
riqueza é a nossa pobreza”».

Temos agendado para breve com 
a “Tuna Musical” comparências em 
Novelas-Penafiel, bem como nas Fes-
tas de Nossa Sra. de Lourdes, em Paço 
de Sousa, das quais vos daremos depois 
notícias. Aquele Abraço, sempre!  q

São duas semanas que calha a cada casal gaiato, que está servindo a Obra. 
Naturalmente, começa na segunda quinzena de Junho e vai até à primeira de 
Setembro. Os «motoristas» costumam ser o Paulo Peixoto, «Merendas», e o nosso 
incansável Padre Júlio. Hoje, foi o Paulo que nos levou.

Quando chegámos, já cá se encontrava, há semanas, o grupo dos mais peque-
nos que, como sempre, comandados pelo Alberto «Resende» e a sua esposa. Tendo 
tudo corrido bem e com uma estada agradável… E já com pena, pois a hora da 
partida aproximava-se, de regresso à Casa-Mãe, em Paço de Sousa. Resta dizer 
que a nossa pequenada raramente dá trabalhos… São uns meninos amorosos…

As duas casas destinadas aos «casados» foram ocupadas por mim e família, a 
outra, foi o Luís Mendes e a esposa.

Num àparte direi que o Luís é filho do Júlio Mendes, que Deus tem e que 
muito devotadamente serviu a Obra da Rua durante longos anos.

Pois, que dizer destes dias passados à beira-mar?! Com a graça do Senhor, 
tudo em paz e alegria, embora a saúde não seja a melhor…

Mas o que mais me tocou, um dia destes, foi a passagem num passadiço desta 
praia de Azurara, dum grupo de assistidos de uma Associação da Trofa. Eles eram 
ajudados irmãmente por jovens que, não sei se funcionários, se voluntários. Uns 
e outros amparando-se de mãos dadas. Outros empurrando cadeiras de rodas e 
outros ainda a caminhar lentamente. Muitos deles com deficiências físicas visí-
veis, mas sempre sorrindo com inocência… Que o nosso bom Deus os ajude a 
levar a sua cruz!

E neste momento chegou a carrinha, nas mãos de Padre Júlio, com o segundo 
grupo de rapazes, os maiores… E é ele que nos vai levar de regresso. Um bem-haja 
pela sua abnegação!

Como o tempo voa?!… já lá vãos os 15 dias de praia! É o voltar a casa, já 
com muitas saudades!…

Obrigado e até ao ano, querendo Deus!  q

ECOS DE AZURARA Manuel Pinto

sério, sempre repete o final do que 
lhe dizemos — como que em eco 
perdido nos montes… Gosta que 
falemos com ele, mas vê-se que não 
percebe nada para além da busca de 
respostas para as suas necessida-
des imediatas — sentir-se querido 
por aqueles que cuidam dele. Com 
uns óculos de vidro garrafa, quase 
não vê. Mas parece que fareja uma 
lâmpada fundida, uma torneira que 
pinga, uma fechadura que não fun-
ciona bem. E tudo serve para ir em 
busca do nosso com+tacto. Visual, 
auditivo, táctil, não importa. O que 
é preciso é um título para sentir-se 
gente que comunga com gente.

— (…) A minha carteira apare-
ceu!... Salvo os momentos em que 
dispara forte e feio, sem noção de 
incomodar a meio mundo, o Nelito 
é uma criatura calma e sorridente. 
Até mesmo com a concorrência… 
Se algum, como os porquitos em 

luta para agarrar a teta da mãe, lhe 
rouba o lugar na busca de aten-
ção, ele fica ali parado. A sorrir. 
Como quem sabe esperar pela vez. 
Incendeia de forma quase automá-
tica com os intermináveis sermões 
do Jorge. Ou com o despacho do 
Paulo Jorge – o sportinguista, 
muito menos limitado do que ele… 
Mesmo desdentado como é, sorri a 
tudo sem complexos. E fica sereno 
até quando recebe um não. Chora, 
se somos duros com ele. Mas logo 
atira um amanhã, como eco que nos 
dá do não que recebeu. Esperança 
de que amanhã poderá ser um sim. 
Adoro este tipo de sabedoria-do-
-ser nestes miúdos (?) tão limitados 
como são. Vejo-os como mestres na 
arte de ouvir o Mestre Interior que 
nos habita.

Estes dias o Nelito andava infeliz. 
Com as mãos, sobre o peito, num 
jeitinho de quem parece que vai à 
comunhão, não perdia nenhuma 
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O Filipe vinha de calção 
branco, camisola às riscas, 
cabeça ao léu e mala aviada. 
Trazia um letreiro-escapu-
lário, a pedir que o guias-
sem para a Casa do Gaiato. 
Dentro do seio, um sobres-
selente, à cautela. Trazia 
o texto de um telegrama e 
vinte e cinco tostões para o 
seu custo, o qual telegrama 
foi expedido imediatamente. 
Trazia outra moeda de prata, 
a qual num instante lhe 
desapareceu da algibeira, 
para assim não ser somente 
eu a queixar-me dos ladrões! 
E trazia uma linda história 
da barraca onde morava ao 
deus-dará.

Vem perfeitamente cru, 

este pequenino selvagem; 
nem escola, nem igreja, nem 
costumes, que esta é a vida 
do pardieiro. O Augusto rece-
beu a missão de lhe ensinar 
o abc do catecismo, até ao 
tempo escolar.

O semblante alegre do Tiro-
-liro é por saber que o pere-
grino fica. Quando outros 
têm de regressar, ele anda 
triste uma semana inteira. 
Ele é um ser estranho, impe-
netrável, cheio de opinião. É 
muito amigo dos pobres. Se 
algum bate à porta, Tiro-liro 
vai à cozinha e ali amarra, 
até que lhe dêem de comer: 
anda Carlos, que está lá um 
pobre. Se é um pequenino da 
sua laia, redobra de fervor. 

Ele dormiu ao relento anos 
de vida. Pelo bem que ora 
desfruta, mede a desgraça 
dos companheiros!  q

O Filipe chega do Seixal e troca 
impressões com o Tiro-liro

O Filipe do Seixal

Continuação  da  página  1

para os alunos. Os trabalhos da nossa Casa continuam a ser feitos por eles. 
O grupo dos 6 jovens, membros do GRÃO, acompanha com todo o cari-
nho as actividades dos nossos filhos. A nossa querida amiga D. Leonor, 
residente em Luanda, comunicou-nos, pelo telefone, o depósito no banco 
de Fomento, dum donativo de 300.000. kwanzas. Tem sido admirável a 
generosidade deste coração materno para com os filhos da nossa Casa do 
Gaiato. Algumas empresas desta zona de Benguela e Lobito têm oferecido 
alguns produtos que são um alívio para as nossas despesas alimentares. 
Vamos, pois, continuar com muita Esperança a ser a Casa de Família dos 
filhos abandonados, sem família. Recebei um beijinho dos filhos mais 
pequeninos da nossa e vossa Casa do Gaiato de Benguela, como prova da 
gratidão por todo o vosso amor.  q

BENGUELA Padre Manuel António

oportunidade de se aproximar e 
gemer um perdi a minha carteira… 
Não culpava ninguém. Só os bol-
sos das calças — são pequenos; a 
carteira caiu e eu não sei dela. Não 
falava em dinheiro. Só a carteira — 
o seu tesouro…

Cada vez que vinha, atirava-lhe 
para o ar uma palavra de espe-
rança, que ele repetia — ela vai 
aparecer… Passam-se uns dias e, 
de carteira, nada. Até que, agarrado 
ao computador, no escritório, ouço 
chamar — x’Abel, x’Abel! — Entra. 
Pelo tilintar das chaves, vejo que 
não consegue abrir. A sua motrici-
dade fina é também muito reduzida. 
Levanto-me e vou à porta. Com a 
carteira na mão, brindava-me com 
um desdentado sorriso de orelha 
a orelha: — A carteira apareceu. 
Estava na piscina, em cima do 
muro. Apareceu. Festejei com ele. 
Tinha o dinheiro todo — umas moe-
ditas escuras, a emoldurar uma ou 
outra amarelita, de 10 cêntimos… 
Dei-lhe os parabéns e fechei a porta.

Retomo o trabalho e sinto esta 
crónica a nascer dentro de mim. 
Percebi melhor a parábola da 
mulher que, dos dez dracmas que 
tinha, perdera um (Lc 15, 3-7). 
E senti que, também na Casa do 
Gaiato de Beire, o Reino de Deus 
está a crescer no meio de nós. Assim 
haja quem diga o SIM de Maria, 
naquele seu Fiat que abriu as por-
tas à encarnação inacabada desse 
Deus que quer montar a Sua tenda 
no meio dos homens por Ele ama-
dos (Lc 1, 26-38). Ele quer. Faltam-
-nos é homens que se deixem emba-
lar pelo sonho de um mundo mais 
humano. Essa é a matéria-prima 
que faz o milagre que leva ao nascer 
da Obra…

Devoção ao Santuário de Deus 
Vivo… Volta e meia acontece. 

Gosto de estar atento para sabo-
rear o acontecer. E cuidar de fazer 
o que nos cabe para que a fonte não 
estanque… Pai Américo, ao falar 
dos nossos benfeitores, era bem 
claro: Não podemos deixar estan-
car a fonte. Como quem diz: pre-
cisamos de alimentar neles o gosto 
de dar; é outra forma de construir 
o Reino dos Céus. No meio de nós. 
Quando registo a sua presença, pes-
soalmente e/ou pelo correio, vejo 
n’eles/as outro tipo de construtores 
/ continuadores da Obra da Rua ou 
Obra do Padre Américo. Com uma 
devoção muito particular pel’O Cal-
vário. Talvez porque aqui O Crucifi-
cado aparece mais visível, indefeso, 
a pedir ajuda. A pedir d’essa coisa 
que nenhuma Segurança Social 
sabe nem pode dar. Porque o social 
— o Estado — não basta como 
RES+posta para matar estas nossas 
fomes de reciprocidade em comu-
nhão amorosa. Não basta. Nem é da 
sua competência. A solidariedade 
é precisa. Mas não chega lá onde a 
falta do Amor / Caridade é a pedra 
de toque. Da Ciência do Coração 
só pode perceber quem tem coração 
(…) e sente que é ele que mata a 
gente. Pai Américo insistia: Mata, 
eu sei que mata…

(…) Ele é serralheiro. Chegou 
discretamente. Queria falar com 
quem representasse a Obra. Falou 
da sua devoção ao Calvário. E de 
como Deus o tem ajudado com isso. 
Uma vez, ainda no tempo das notas 
de conto, entregou cinquenta delas 
ao P.e Baptista. Foi de um trabalho 
que fiz para Angola e que me correu 
particularmente bem. Agora foi um 
trabalho mais pequeno, mas a coisa 
correu melhor do que eu esperava. 
Senti necessidade de dar um boca-
dinho. Deixou 250 € para aliviar a 
dor que há no mundo.  q

PENSAMENTO Pai Américo

Se eu pudesse dizer toda a mágoa que a gente sente à porta 
de castelos feudais dos nossos dias, ao ouvir dentro a voz da 
senhora Miséria rica, algemada, pavorosa, fecunda — tristemente 
fecunda!… Choramos muito mais aqui do que no tugúrio, porque 
esta miséria é maior porque tem a maldição do Filho do Homem.
Mas não; não te posso dizer nada, que a Caridade tem a missão 
de sofrer e calar.

Pão dos Pobres, 2.º vol., p 56.
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Dos Rapazes fundadores
em Paço de Sousa

Todo o progresso que quiser 
ser verdadeiro tem de ser um 
regresso ao Evangelho. Nós 
queremos, na Casa do Gaiato, 
obreiros do Senhor e servos 
dos pequeninos. Quem não 
semear comigo, desperdiça.

Padre Américo

O Padre Américo pertenceu 
ao presbitério da Diocese 

de Coimbra, porém a sua dou-
trinação e a prática da Caridade 
evangélica não se limitaram a 
essa Diocese, pois ultrapassou-a 
largamente. Sendo originário da 
Diocese do Porto, foi-se familia-
rizando com as misérias do Porto, 
em especial do Barredo, das ilhas e 
dos bairros degradados. Em 1942, 
foi sonhando com uma Casa do 
Gaiato das Ruas do Porto, nos 
arredores dessa cidade, o que veio 
a acontecer na freguesia de Paço 
de Sousa, pegada à sua terra natal 
(Galegos).

Com letras a ouro gravadas num 
singelo tecido de linho, de flores 
azuis, num tear desta antiquíssima 
terra, nestas notas históricas da sua 
fundação, têm lugar central todos 
os Rapazes, pois foram e são eles 
a razão de ser da Casa do Gaiato, 
que foi evoluindo para Aldeia do 
Gaiato, bem como quem os acom-
panhou — em especial, os Padres e 
as senhoras. Das suas histórias de 
vida, algo foi dito e muito haverá 
para contar, em especial na corres-
pondência e nas páginas do jornal O 
Gaiato, por Pai Américo até Julho 
de 1956… Os Rapazes fundadores 
começaram a sua vida familiar, em 
comunidade, no antigo Mosteiro 
beneditino, mesmo na pontinha do 
mês de Maio do ano da graça de 
1943, segundo o Padre Américo, 
como refere uma missiva ao seu 

amigo António Russell de Sousa, 
datada de 2 de Junho desse ano, 
que citamos: As obras de Paço 
de Sousa levam a Cruz de Cristo, 
como as naus dos nossos desco-
bridores. […] Já temos três Gaia-
tos de Miranda [do Corvo], desde 
o dia 31 de Maio [de 1943] — os 
Fundadores.

Com base numa sucinta Cro-
nologia da Obra da Rua (inédita), 
do próprio punho do Padre Amé-
rico, a que tivemos acesso por 
cópia (antiga), o seu Fundador, na 
sequência de acontecimentos, com 
mais informações, deixou estes 
dados que respigámos: Casa do 
Gaiato do Porto — 1943 — Tomei 
posse da antiga Casa Pia no dia 
20 do mês de Abril de 1943. […] 
Em o dia 27 de Maio, do mesmo 
ano, deu-se início à construção 
das casas n.º I, n.º II e n.º III, as 
quais subiram simultaneamente. 
Em Agosto, ainda do mesmo ano, 
coube a vez aos alicerces da cha-
mada Casa-Mãe. Neste mesmo 
ano, a 31 de Maio, chegaram da 
Casa do Gaiato de Coimbra 3 
pequeninos súbditos, que forma-
ram a Comunidade infante, ins-
talada nas ruínas da Casa Pia. A 
Comunidade foi engrossando e 
no dia em que nos instalámos na 
Aldeia, que foi no 1.º de Janeiro do 
ano de 1946, o número de Rapazes 
subia a 96. Em o dia 8 de Agosto 
do ano de 1944, lançámos a pri-
meira pedra da Capela.

No livro de Registo de Entradas 
N.º 1 da Casa do Gaiato de Miranda 
do Corvo, ora no Memorial da 
Obra da Rua, em Paço de Sousa, 
o Padre Américo anotou (pela sua 
mão), em algumas notas biográ-
ficas, que os primeiros Rapazes 
de Paço Sousa retiraram daquela 

Casa no dia 31 de Maio de 1943. 
A mesma fonte regista mais pionei-
ros, que serão indicados adiante.

Numa nota de imprensa, reco-
lhida depois no Pão dos Pobres 
(4.º vol.), deixou um relato inte-
ressante e muito próprio desse 
acontecimento: De começo apre-
sentam-se os três pequeninos fun-
dadores que seguiram da Casa do 
Gaiato de Coimbra para Paço de 
Sousa, no derradeiro dia de Maio, 
sob o sinal da Cruz. […] /O tra-
balho na Casa do Gaiato é todo 
feito por eles. A Obra é deles, para 
eles: nós aprendemos com as abe-
lhas. Trata-se duma Instituição 
absolutamente nova, fora e acima 
de tudo quanto existe no País em 
matéria de Assistência, fundada 
na experiência da Casa do Gaiato 
de Coimbra e na própria natureza 
das coisas: carrilar o rapaz, res-
peitando e orientando a sua per-
sonalidade./ Os três primeiros são: 
o António, de Amarante; o Adolfo, 
de Coimbra; e o Amadeu, de Elvas 
— ontem sem norte, hoje felizes. 
No grupo aparece também a figura 
de um sacerdote. Não é que ele se 
queira mostrar ao mundo, mas sim 
para que se saiba e compreenda 
que o Padre é indispensável nas 
Obras de regeneração de almas. 
Não é por ele; é por via da sua mis-
são. A eficácia do seu apostolado 
está, até, na medida da fidelidade 
ao mandato que recebeu. Ele é a 
sigla das obras divinas, penhor da 
sua misteriosa irradiação: Haveis 
de fazer coisas que Eu não fiz, se 
tiverdes fé do tamanho de um grão 
de mostarda./ Dizem que o rádium 
tem força; quanto mais a fé que 
faz cair as montanhas — e tu não 
acreditas, infeliz!/ Dentro em breve 
seguem mais pequeninos mestres 

PÃO DE VIDA Padre Manuel Mendes

A defesa dos pobres e oprimi-
dos bem como a libertação 

dos presos à miséria, é o alvo essen-
cial do Património dos Pobres, 
como o atestam os testemunhos 
da Obra da Rua. Foi por causa dos 
caídos nas vielas, nas mansardas 
e nas barracas, a dormir na palha, 
no chão e na lama, foi por causa 
desta gente que o Padre Américo 
lançou o Património dos Pobres, 
não somente para dar abrigo, mas, 
sobretudo, para chamar a atenção 
das Entidades Públicas.

A habitação é um dos primeiros 
direitos do homem, mais que a 
Educação ou a Saúde.

Mal ou bem, por todas as cidades 
grandes ou pequenas se levanta-
ram bairros com moradas de renda 
aceitável e, como eu conheço em 
Setúbal, alugueres meramente sim-
bólicos, como casas por 6 euros, 
12, 20, 30, etc., mensais. Um preço 
simplesmente pedagógico para que 
os moradores sintam que, ao fim do 
mês, têm obrigação de pagar a sua 
casa.

Uma política de habitação bas-
tante louvável. Falta somente o 
acompanhamento por pessoas com 
dignidade, de intenção pura, para 
velar paternalmente, sem pater-
nalismos, pelas famílias. Limpeza 
das casas, das escadas, dos átrios 
e lugares de lazer, bem como veri-

ficar se os filhos vão à Escola, se 
os maridos ou companheiros tra-
balham, se a economia doméstica 
é bem gerida, se a saúde é cuidada 
etc., etc..

Facultar casa acessível é um 
dever das Entidades Públicas, 
sobretudo nas cidades invadidas 
por gentes ciganas, oriunda de 
África ou de outros países com 
níveis de vida desorganizada e 
baixa.

Eu não sei a quem compete mas 
é com certeza nas Autoridades 
Citadinas que recai a obrigação 
de promover ou forçar quem de 
direito para que este gravíssimo 
problema se resolva, se atenue ou 
não se continue a agravar.

Não compete ao nosso Jor-
nal fazer política. Longe disso. 
Incumbe, sim, gritar, para que 
os sem-abrigo tenham uma casa 
digna.

Nesta conjuntura é muito difícil 
construir, por falta de mão-de-obra 
especializada, a qual saiu para o 
estrangeiro na passada crise, mas 
não é impossível, pois ainda há 
quem ensine. Necessário, necessá-
rio, é pensar e fazer.

Não há direito que as famílias se 
aglomerem, durmam debaixo das 
varandas, dos corredores ou cozi-
nhas da casa, em promiscuidade 
demolidora.

A maioria dos homens e mulhe-
res sensatas pensam exactamente 
como eu.

É verdade que reparamos casas, 
mobilamos, compramos e distri-
buímos electrodomésticos, mas, 
não tendo capacidade para resol-
ver tão largo e premente problema, 
o nosso dever é gritar com toda 
força.

Uma leitora escreve-me: «Hoje 
foi dia de receber O GAIATO e, 
como sempre, tirei alguns minu-
tos aos afazeres domésticos para 
ler, sempre em primeiro lugar o 
Património dos Pobres e, depois, 
outros artigos por ordem de inte-
resse social e humano com que os 
senhores padres tão bem informam 
os leitores.

Todos os casos narrados no P. 
dos Pobres são sempre impressio-
nantes, mas alguns bradam aos 
céus! O de hoje foi um desses. E 
a respeito faço-lhe uma confidên-
cia: já me tinha passado pela ideia 
pedir que o Jornal fosse enviado 
para os nossos governantes, mas 
afinal hoje tive a confirmação que 
já o fazem e assim faço minha a 
sua pergunta: será que alguém lê e 
faz chegar-lhes estes casos dramá-
ticos aos seus conhecimentos?

Realmente o tal advogado, seu 
conhecido, tem razão ao dizer — só 
com a SIC ou outra rede de comu-
nicação, estes casos encontrem 
“eco” nesses duros corações!»

Sem comentários.  q

PATRIMÓNIO DOS POBRES Padre Acílio DA NOSSA VIDA Padre Júlio

MAIS uma vez partimos do nosso ERA O ANO I, desta vez 
 o N.º 14, porque nos inquieta e desinstala o nosso pensa-

mento. Essa edição d’O GAIATO, de 3 de Setembro de 1944, é 
toda ela cheia de irrupções de fogo que nos queima e interroga. 
De todas elas brotam apelos e também respostas a eles, corajo-
sas. E sempre, a palavra incisiva e iluminadora de Pai Américo, 
mas também ferida e determinada na esperança e confiança na 
Providência de Deus, presente.

74 anos nos separam no tempo. Certamente que o pensa-
mento de todos será o de saber como as coisas do mundo muda-
ram, para melhor ou pior. Caberá a quem tiver os instrumentos 
para isso, estabelecer o paralelo e traçar a resultante. Em nós, 
trabalhadores do espírito para que a alma dos homens e o que é 
material melhorem, causa-nos um suave sentimento de alegria mas 
também de inquietação, verificar como é verdade a expressão de 
Pai Américo, encontrada noutros lugares, de que são os pobres 
que ajudam os pobres; são os pobres que sentem e sofrem as 
carências dos deserdados, porque também o são ou já foram.

Neste mundo ocidental em que vivemos, que tem nos milhões, 
diariamente ditos e propagandeados como se fossem a garantia 
do pão dos pobres e a definitiva solução para os problemas da 
humanidade, sentimos a sua força anestesiante e os efeitos des-
mobilizadores que provocam, porque fica a ideia que já não são 
precisos os samaritanos nem vale a pena perder a vida por causa 
do ideal de seguir Jesus Cristo nos outros. Bastará simplesmente 
seguir as orientações Superiores, de cuja aplicação das suas leis 
resultará a resolução de todos os problemas.

A verdade do que sentimos é que se exteriormente as carên-
cias materiais diminuíram, diminuiu também a qualidade de vida 
interior das pessoas, porque deixaram de ser responsáveis pelas 
suas carências e dos outros e de participar na sua resolução. 
Houve simplesmente um desvio de responsabilidades, que passou 
do cidadão comum para os dirigentes Superiores que organizam 
e distribuem os milhões, fazendo anémicas, arrastadas, que vege-
tam em vez de viver, todos os que perdem, por via disso, a alegria 
de viver, porque, como diz com toda a verdade o Apóstolo, há 
mais alegria em dar do que em receber.

Falamos do lado de cá; mas se nos afastarmos algumas cente-
nas de quilómetros em direcção ao sul, toda a realidade muda: as 
carências são outras, o sentido do viver é outro e os milhões estão 
ainda longe da vida do cidadão comum.

As carências materiais generalizadas de há 74 anos não se 
desejam, nem semelhantes que acontecem hoje noutras latitudes, 
deseja-se sim que se descubra que é na vida que há vida em abun-
dância, que só a vida participada e partilhada impede que vazios 
se cavem na vida humana, que a liberdade de promover a vida 
humana, com frutos reconhecidos, não é necessariamente margi-
nal à sociedade, ainda que praticada de maneira irreverente mas 
respeitadora e sadia.  q

da Casa do Gaiato de Coimbra 
para Paço de Sousa, sede da Casa 
do Gaiato do Porto. Vão-se ocupar 
no arranjo das mobílias das casas 
da futura Aldeia dos Rapazes. Nós 
somos pobres, temos que poupar 
e ensinar os pequeninos a fazer 
na mesma./ Presentemente, esta-
mos a levantar dos escombros do 
incêndio que devorou o convento, 
sucata de ferro, de onde já se 
armaram umas dezenas de camas 
que garotos lixam e pintam, depois 
de preparadas por um ferreiro da 
terra; mas nós necessitamos de 
cem delas, antes do próximo Outu-
bro./ Esta Obra do Porto, não pode 
ser do Estado; ela há-de ser, antes, 
a menina dos olhos de todos e de 
cada um dos seus habitantes.

Para que conste, cruzando alguns 
dados que temos à mão, saídos da 
pena de Pai Américo e referidos 
supra, esboçámos um elenco dos 
10 Rapazes fundadores da Casa do 
Gaiato de Paço de Sousa, que fica-
ram instalados nas ruínas do extinto 
convento beneditino. Assim, reco-
lhidas as datas de entrada, os seus 
nomes e as proveniências, com 
ligeiras diferenças que tentámos 
superar, elaborámos uma lista das 

primeiras levas de Rapazes que 
chegaram ao terreiro de Gamuz 
para formar a Comunidade nas-
cente. Ei-la: Em 31 de Maio — o 
António, de [Amarante]; o Ama-
deu Mendes, de Elvas; e o Adolfo, 
de Coimbra. Em 7 de Julho — o 
António Sérgio, de [Figueiró dos 
Vinhos]; o Camilo, da Póvoa de 
Varzim; o Carlos Alberto, de Lis-
boa; e o José Merino (o Pepe), de 
Badajoz. E a 16 de [Agosto] — o 
João de Freitas, da Lousã; o Júlio 
Mendes, de Elvas (irmão do Ama-
deu); e o José Pires, de Coimbra. 

Segue-se, para a próxima, um 
excerto de um relatório, com o 
título Obra da Rua, de vários anos 
de compaixão e acção de Pai Amé-
rico em prol dos pequeninos de 
palhas infelizes. Os Rapazes fun-
dadores, quais abelhas laboriosas 
duma Obra de amor, davam então 
os primeiros passos em terra de D. 
Egas Moniz (†1146), símbolo da 
lealdade portuguesa, e na qual seus 
pais Ramiro e D. Teresa tinham 
contraído matrimónio cristão, há 
cerca de 70 anos (23-X-1873), pois 
era daí natural a sua mãezinha — 
a mulher mais fresca e linda do 
mundo inteiro!  q


